
 االسم : جاسم جعيز منخي طوفان الشحماني

 قسم اللغة العربية  –المرحلة : الماجستير 

 jassimalmayahi@yahoo.comعنوان الطالب : 

  عنوان الرسالة : 

 ( -دراسة وتحليل -المنهل الصافي في شرح الوافي )

 المشرف : أ. م. د. عبير بدر عبد الستار  األستاذ

  8122/ 28/  82تأريخ المناقشة : 

mailto:jassimalmayahi@yahoo.com


  ملخص الرسالةملخص الرسالة
رب العددديلموا صال دددسال صالىدددسم األدددا  ددديرم ان أوددديق صالمرىدددألوا  أددد  ال يىدددم رب العددديلموا صال دددسال صالىدددسم األدددا  ددديرم ان أوددديق صالمرىدددألوا  أددد  ال يىدددم الحمددد    الحمددد    

  محم  الم طفا ) ألا ا  األوه صاله صىألم( صاألا اله الطيهروا ص حأه الم رجأوا.محم  الم طفا ) ألا ا  األوه صاله صىألم( صاألا اله الطيهروا ص حأه الم رجأوا.
  هه راىددر اريأدد راىددر اريأددأأ  المصىددصاورالمصىددصاورالدد ميمو   الدد ميمو   ش  ددور ش  ددور رهودد ل لدد  فر ددر الرعددر  رهودد ل لدد  فر ددر الرعددر  ف دد  ف دد  ، ،  مددي أعدد  مددي أعدد 

ر حروَّددر  ر حروَّددر  أعدد  اراقردد  الاردديب مددي ال  حصو ددأعدد  اراقردد  الاردديب مددي ال  حصو ددإذ صجدد ل إذ صجدد ل   ؛؛رح الددصاف (رح الددصاف ()الم هددا ال دديف  فدد  شدد)الم هددا ال دديف  فدد  شدد
صاددديا )الم هدددا صاددديا )الم هدددا   ،،ع ددد ل العددد مع ددد ل العددد مفف  أددديلصاص  ا ددد هي؛ لر ددديا حدهدددي مدددا الددد ر  صالرحألودددا،أددديلصاص  ا ددد هي؛ لر ددديا حدهدددي مدددا الددد ر  صالرحألودددا،

( هددص ا ددصاا الأحددي، صر وددل  ا طأوعددر ( هددص ا ددصاا الأحددي، صر وددل  ا طأوعددر --   راىددر صرحألوددا راىددر صرحألوددا  --  ال دديف  فدد  شددرح الددصاف ال دديف  فدد  شددرح الددصاف 
  األا ثسثر ف صا صرمهو  ص يرمر.األا ثسثر ف صا صرمهو  ص يرمر.  يياصا م ىماصا م ىمالأحي رىر ا   ا والأحي رىر ا   ا و

حوددي اىددمه ص ىددأه حوددي اىددمه ص ىددأه ر يصلددل فدد  الرمهودد  ىددورال الدد ميمو   فدد صج ل ال ددصا فدد  ىددورره مددا ر يصلددل فدد  الرمهودد  ىددورال الدد ميمو   فدد صج ل ال ددصا فدد  ىددورره مددا 
  ش  ددورش  ددورأددر  شددوص ه صرسموددذر ص ثدديرر، ثددم  ر فددل ذلدد  أيلحدد وي اددا أددر  شددوص ه صرسموددذر ص ثدديرر، ثددم  ر فددل ذلدد  أيلحدد وي اددا صصال ردده صصفيردده ص صصال ردده صصفيردده ص 

فد  فد   هدم الىدميل الأدير ال  هدم الىدميل الأدير ال   مصضدحيمصضدحيال ميمو   ف  اريأه الم ها ال يف  ف  شرح الدصاف  ال ميمو   ف  اريأه الم ها ال يف  ف  شرح الدصاف  
  ..هذاهذاشرحه شرحه 

األددا األددا   اضدديوي   ددصا ال حددص صردد ل  مددا  مىددر مأيحددياضدديوي   ددصا ال حددص صردد ل  مددا  مىددر مأيحدديفودده فودده فر يصلددل فر يصلددل   انصاانصا مددي الف ددا  مددي الف ددا 
  ::ال حص اآلر ال حص اآلر 
صالحد وي صالحد وي   ،،صاراقاردهصاراقارده  ،،ا الادروما الادروم  الىميع صذادرل فوده مدصار  الىدميع، ال در الىميع صذادرل فوده مدصار  الىدميع، ال در : : انصاانصاالمأحي المأحي 

  ..صلغيل العربصلغيل العرب  ،،صاناصااصاناصاا  ،،صانمثيا العرأورصانمثيا العرأور  ،،صالشعر العرأ صالشعر العرأ   ،،ال أصي الشرو ال أصي الشرو 
  المأحي الثي  : ال وي المأحي الثي  : ال وي 

  المأحي الثيلي: االىر حيبالمأحي الثيلي: االىر حيب
      اإلجميعاإلجميعمأحي الراأع: مأحي الراأع: الال

  المأحي ال يم : العيماالمأحي ال يم : العيما

  ::األا ال حص اآلر األا ال حص اآلر   مأيحيمأيحي   رأعر رأعرم ىمي األا م ىمي األا الف ا الثي   الف ا الثي     صجيقصجيق



المأحدددددي انصا، ذادددددرل فوددددده مصاددددد  الددددد ميمو   مدددددا مىدددددي ا ال دددددس  ال حدددددصي أدددددوا المأحدددددي انصا، ذادددددرل فوددددده مصاددددد  الددددد ميمو   مدددددا مىدددددي ا ال دددددس  ال حدددددصي أدددددوا 
مو   األددددا العألمدددديق مو   األددددا العألمدددديق الأ ددددرووا صالاددددصفووا. صالمأحددددي الثددددي  ، ذاددددرل فودددده ر ص  الدددد ميالأ ددددرووا صالاددددصفووا. صالمأحددددي الثددددي  ، ذاددددرل فودددده ر ص  الدددد مي

جعألرده أمأحدي مىدر ا ادصا جعألرده أمأحدي مىدر ا ادصا صررجوحيره. صالمأحي الثيلي، ذارل فوه مأحي الحدرص  ص صررجوحيره. صالمأحي الثيلي، ذارل فوه مأحي الحدرص  ص 
أأحي  دي،، صجديق هدذا المأحدي مامدس لمصااد  الد ميمو   أأحي  دي،، صجديق هدذا المأحدي مامدس لمصااد  الد ميمو   ر يصا الحرص  ر يصا الحرص    ال ميمو  ال ميمو  

مصافدده مددا ال ددس  فدد  مصافدده مددا ال ددس  فدد    ، ذاددرل فودده، ذاددرل فوددهالمأحددي الراأددعالمأحددي الراأددعص ص   مددا مىددي ا ال ددس  صررجوحيردده.مددا مىددي ا ال ددس  صررجوحيردده.
  ..أعض المىي ا ال رفورأعض المىي ا ال رفور

   رأعدددر رأعدددرصاددديا ذلددد  فددد  صاددديا ذلددد  فددد    ،،صالمآ دددذ األودددهصالمآ دددذ األوددده  ،،الف دددا الثيلدددي ر يصلدددل فادددر الددد ميمو  الف دددا الثيلدددي ر يصلدددل فادددر الددد ميمو  صفددد  صفددد  
 ثدددددر ال حددددديال المر ددددد موا فدددددد   ثدددددر ال حددددديال المر ددددد موا فدددددد    ::، مدددددذهب الددددد ميمو   ال حدددددصي. صالثددددددي  ، مدددددذهب الددددد ميمو   ال حدددددصي. صالثددددددي  انصاانصا  ::مأيحددددديمأيحدددددي
ثدددر الددد ميمو   فددد  ال حددديال ثدددر الددد ميمو   فددد  ال حددديال     ::صالثيلددديصالثيلدددي  ،،صمصافددده مدددا الأأل ددد   ددديحب الدددصاف صمصافددده مدددا الأأل ددد   ددديحب الدددصاف   ،،الددد ميمو  الددد ميمو  

  المآ ذ األوه.المآ ذ األوه.  ::الراأعالراأعص ص   ،،أع رأع ر
   ري ج الأحي. ري ج الأحي.   أر  أر   فوهيفوهي  ىجأللىجأللفف مي ال يرمر  مي ال يرمر 

ص اد َّم لد  ص اد َّم لد    مدا  ىد إ إلد َّ   دوحر، مدا  ىد إ إلد َّ   دوحر،   ثم إ    أع  إ جدي  هدذا الأحدي  ص ن  ا  شدار اداَّ ثم إ    أع  إ جدي  هدذا الأحدي  ص ن  ا  شدار اداَّ 
    اريأي ،  ص  اي    األا إرميم هذر الرىيلر.اريأي ،  ص  اي    األا إرميم هذر الرىيلر.

  نىددريذر نىددريذر   صمددا ضددرصب الصفدديق إاددي ال الجموددا إلددا  هألدده، فددا    رصجدده أشدداري الج ودداصمددا ضددرصب الصفدديق إاددي ال الجموددا إلددا  هألدده، فددا    رصجدده أشدداري الج وددا
حردددا حردددا   حدددع رايوردددهحدددع رايورددده  ههالرددد  راردددالرددد  رارددد  الأحددديالأحددديألدددا ألدددا المشدددرفر االمشدددرفر ا  اأددد  الىدددريراأددد  الىدددرير  الددد ارصرال اأودددر أددد رالددد ارصرال اأودددر أددد ر

صلدددم رأ دددا األددد َّ أمعألصمددددر  ص صلدددم رأ دددا األددد َّ أمعألصمددددر  ص   ،،صمريأعردددهصمريأعرددده  ،،اىدددرصإ األدددا ىدددصاه، صايأددد ل معددد  اراقردددهاىدددرصإ األدددا ىدددصاه، صايأددد ل معددد  اراقرددده
  م  ر.م  ر.

، صمدي لدم ، صمدي لدم  ىديرذر  ىديرذر م مي ا ل مصف ي فوه فذا  أفضدا ا  صجهدص  م مي ا ل مصف ي فوه فذا  أفضدا ا  صجهدص  ص ريمي  فهذا الجه  الم  َّ ص ريمي  فهذا الجه  الم  َّ 
لوده   ال ودر، صمدي ردصفو   إال أدي  األودهال ودر، صمدي ردصفو   إال أدي  األوده  ص  أل دلص  أل دل اا فحىأ      أذلل الجهد   اا فحىأ      أذلل الجهد   لوده رصاألدل صال رصاألدل صال

    وب.  وب.
رن  هأدد ن ددْعا أنمن أدد ارن ج  رن األددا الْمددرأقن ْ اأ ْوىأ هأدد ن ددْعا أنمن أدد ارن ج    األددا الْمددرأقن ْ اأ ْوىأ

  جج  
  صلْددددددددددددددوأْ  ْاأْلوأدددددددددددددددهن ْ اأ ْوادددددددددددددددصْا م ْصفَّ ددددددددددددددديصلْددددددددددددددوأْ  ْاأْلوأدددددددددددددددهن ْ اأ ْوادددددددددددددددصْا م ْصفَّ دددددددددددددددي  

  

 



 


